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ABSTRAK 

Stroke Non Hemoragik merupakan stroke yang disebabkan akibat adanya 

aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi saat terjadi timbunan lemak 

dan kolestrol yang akan membentuk sumbatan. Sumbatan tersebut dapat terjadi di 

sepanjang arteri menuju otak sehingga sebagian otak tersebut mengalami 

kekurangan suplai darah dan menyebabkan kurangnya oksigen. ROM Spherical 

Grip merupakan salah satu terapi gerak aktif yang dilakukan dengan cara 

menggenggam bola, untuk membantu pemulihan bagian ekstremitas atas 

menggunakan cara menggengam bola pada telapak tangan. Tujuan dilakukannya 

studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

yang mengalami stroke non hemoragik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan. Studi kasus ini menggunakan teknik wawancara dan observasi, yang telah 

dilaksanakan asuhan keperawatan dengan masalah gangguan mobilitas fisik pada 

tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 22 Februari 2021. Hasil studi kasus 

menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke 

non hemoragik yang diberikan tindakan ROM Spherical Grip selama tiga hari yaitu 

terdapat peningkatan skala kekuatan otot dari 3 menjadi 4.  

Kata Kunci : Stroke Non Hemoragik, ROM Spherical Grip, Kekuatan Otot 
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ABSTRACT 

Non-hemorrhagic stroke is a stroke caused by atherosclerosis. 

Atherosclerosis is a condition when there is fat and cholesterol deposits that will 

form a blockage. The blockage can occur along the arteries to the brain so that part 

of the brain experiences a lack of blood supply and causes a lack of oxygen. ROM 

Spherical Grip is an active motion therapy that is done by grasping the ball, to help 

the recovery of the upper extremity by holding the ball in the palm of the hand. The 

purpose of this case study is to find out the description of nursing care in patients 

who experience non-hemorrhagic stroke in meeting the needs of activities and 

exercises. This case study uses interview and observation techniques, which have 

carried out nursing care with problems with physical mobility disorders from 

February 20, 2021 to February 22, 2021. The results of the case study showed that 

the management of nursing care in patients with non-hemorrhagic stroke who were 

given ROM Spherical Grip action for three days, namely there is an increase in the 

muscle strength scale from 3 to 4.  
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PENDAHULUAN 

Stroke merupakan penyakit 

yang menyebabkan kematian serta 

kecacatan yang utama di indonesia. 

Pada tahun 2012 terdapat 328.500 

kasus kematian akibat penyakit stroke 

di indonesia, laporan ini dibuktikan 

dengan hasil riset kesehatan dasar 

yang menunjukan angka peningkatan 

prevalensi stroke di indonesia, 

berdasarkan survei tenaga kesehatan 

dan gejalanya meningkat 8,3 per 1000 

di tahun 2007 menjadi 11,3 per 1000 

di tahun 2015 ( Dewi & Pinson, 2016 

). 

Stroke di bedakan menjadi 2 yaitu 

stroke iskemik dan stroke hemoragik, 

Stroke hemoragik merupakan 

pecahnya pembuluh darah dan masuk 

ke dalam jaringan yang menyebabkan 

sel-  sel otak mati sehingga 

berdampak pada kerja otak berhenti. 

Sedangkan stroke iskemik atau yang 

biasa di sebut dengan stroke non 

hemoragik merupakan stroke yang di 

sebabkan oleh bekuan darah atau plak 

yang terbentuk di dalam jantung atau 

pembuluh arteri besar yang 

tersangkut menuju otak.( Kemenkes 

RI,  2018 ). 

 

Menurut World Health Organization ( 

2018 ) tercatat bahwa terdapat 15 juta 

orang di seluruh dunia mengalami 

penyakit stroke dan diperkirakan 

stroke Non Hemoragik 85% dari 

jumlah stroke yag ada, denganangka 

kematian akibat penyakit stroke 

sebesar 51% di seluruh dunia, yang di 

sebabkan oleh tekanan darah tinggi 

atau hipertensi. selain itu, di 

perkirakan sebesar 16 % kematian 

akibat stroke di sebabkan akibat 

tingginya kadar glukosa darah dalam 

tubuh. Berdasarkan laporan 

Riskesdas ( 2018 ) menunjukan 

bahwa  angka kejadia stroke di 

indonesia tercatat sebanyak 10,9 per 

mil. Sedangkan di Jawa Tengah 

tercatat sebanyak 96.794 dimana 60, 

7 persenya yaitu penderita stroke non  

hemoragik.  kasus pederita penyakit 

strokeJawa Tengah Menduduki 

peringkat ke tiga di indonesia setelah 

jawa timur. Prevalensi penderita 

stroke di jwa tengah tertinggi pada 

usia 65 – 74 tahun yaitu sebesar ( 11% 

) dengan angka kematian 45- 50%   ( 

Depkes, 2018 ). 



Pentalaksanaan yang dapat di 

lakukan pada pasien Stroke Non 

Hemoragik dengan gangguan 

mobilitas fisik terutama penurunan 

kekuatan otot yaitu pemberian 

tindakan ROM Spherical Grip atau 

latihan menggenggam bola yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan otot terutama padabagian 

ekstremitas atas, pemberian tindakan 

ini bertujuan untuk merangsang 

kekuatan otot ekstremitas atas seperti 

dengan latihan ROM spherical grip 

yang merupakan latihan fungsional 

tangan dengan cara mengenggam 

sebuah benda bulat seperti bola pada 

telapak tangan ( Gesal & angliadi, 

2016 ).  

Berdasarkan penelitian Gina ( 

2018 ) didapatkan hasil adanya 

pengaruh ROM Spherical Grip 

terhadap peningkatan kekuatan otot 

pada pasien stroke non hemoragik di 

RSUD Dr, M.Yunus Bengkulu. Hasil 

ini di perkuat oleh penelitian yang di 

lakukan oleh Gina dkk ( 2018 ) bahwa 

terdapat pengaruh pemberian ROM 

Spherical Grip terhadap kekuatan otot 

ekstremitas atas dengan nilai 

kekuatan awal 3 menjadi 4. 

Berdasarkan data di atas maka penulis 

tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah yang berjudul “ Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Stroke Non 

Hemoragik Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Aktivitas Dan Latihan” 

 

METODE PENELITIAN  

Metode kasus ini 

menggunakan metode wawancara 

dan observasi pada pasien stroke non 

hemoragik. Studi kasus ini untuk 

mengksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pasien Stroke Non 

Hemoragik dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan. 

Subjek yang digunakan 

adalah satu orang pasien dengan 

diagnosa medis SNH dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan 

aktivitas dan latihan pada pasien 

Yang dapat diatasi dengan tindakan 

pemberian terapi ROM Spherical 

Grip . Studi kasus ini telah  dilakukan 

diruang Cattleya RSUD Dr. Gondho 

Suwarno Ungaran dengan 

pengambilan kasus asuhan 

keperawatan yang dilaksanakan pada 

tanggal 19 Februari 2021 sampai 

dengan 21 Februari 2021. 



HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengkajian awal pada subjek 

dilakukan pada taggal 19 Februari 

2021 pukul 09.00 WIB didapatkan 

pasien stroke non hemoragik dengan 

kelemahan anggota gerak ekstrmitas 

atas bagian kanan. Pengkajian yang 

didapatkan oleh penulis juga 

didapatkan hasil bahwa tangan kanan 

pasien sulit untuk menggenggam. 

Data obyektif didapatkan hasil 

kekuatan otot ekstremitas atas kanan 

3 kiri 3 serta ekstremitas bawah kanan 

4 kiri 4, tanda- tanda vital 130/90 

mmHg, Heart Rate110x/menit, 

respirasi 20x/menit, suhu 36oC, dan 

saturasi oksigen 98%., serta adanya 

hasil CT Scan yaitu dengan kesan 

gambaran infark pada capsula ekstera 

kanan dan genu capsula interna kiri, 

infark corona radiata kiri  serta aging 

atrofi. Menurut teori stroke 

merupakan salah satu penyakit defisit 

neurologis akut    yang di sebabkan 

oleh gangguan pembuluh darah otak 

yang terjadi secara mendadak dan 

dapat menimbulkan cacat atau 

kematian. stroke merupakan tanda-

tanda klinis yang berkembang cepat 

akibat gangguan fungsi otak baik 

fokal maupun global dengan gejala – 

gejala yang berlangsung selama 24 

jam atau lebih yang dapat 

menimbulkan kematian tanpa adanya 

penyebab lain selain vesikuler            ( 

Munir, 2015 ) . secara teori pada 

pasien stroke sering terjadi 

hemiparase atau kelemahan gerak . 

hal ini terjadi karena adanya 

kerusakan  otak pada salah satu sisi 

yang menyebabkan pasien megalami 

kelemahan gerak atau hemiparase. 

Untuk menyimpulkan adanya 

kelemahan anggota gerak, perlu 

dilakukan pengukuran skala kekuatan 

otot menggunakan MMT ( Manual 

muscle testing ). MMT merupakan 

alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan otot dengan 

derajat skor 0-5 yaitu 0 ( tidak ada 

kotraksi otot sama sekali), 1 ( kotraksi 

otot miimal terasa/ teraba pada otot 

bersangkutan tanpa menimbulkan 

gerakan), 2 ( dengan batuan atau 

dengan menyagga sedi ), 3 ( dapat 

melawan gaya berat tetapi tidak dapat 

melawa tahanan maksimal), 4 ( 

gerakan penuh yang normal melawa 

gravitasi dan melawan tahanan 

maksimal), 5 ( kekuatan otot ormal, 

gerakan penuh yang normal melawan 



gravitasi dan tahanan penuh). 

(Mutaqqin, 2012). Pada tahap ini 

subjek studi kasus memiliki nilai 3 

yaitu dapat melawan gaya berat tetapi 

tidak dapat melawan tahanan 

maksimal. 

 

Tabel 1 hasil pengukuran skala 

kekuatan otot sebelum diberikan 

tindakan ROM Spherical Grip  

          tabel  1 

 

Ekstermitas Nilai 

kekuatan 

otot 

Atas  

  kanan 3 

  Kiri  4 

Bawah   

Kanan  3 

  Kiri  4 

 

Berdasarkan hasil studi kasus, 

dapat diketahui kekuatan otot pasien 

saat pegkajian awal pada tanggal 19 

februari terhadap subjek dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan dapat dilihat  

pada tabel diatas  

Diagnosa keperawatan utama 

yang muncul pada kasus ini 

disesuaikan dengan kriteria yang 

sudah ditetapkan yaitu pasien 

mengalami kelemahan otot  sehingga 

diagnosa yang muncul adalah 

gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot dibuktikan dengan 

pasien megeluh tangan kanan sulit 

digerakan. Gangguan mobilitas fisik 

merupakan keterbatasan dalam 

gerakan fisik dari satu atau lebih 

ekstremitas secara mandiri (SDKI, 

2017). Tanda dan gejala pada 

gangguan mobilitas fisik yaitu 

megeluh sulit menggerakan 

ekstremitas, kekuatan otot meurun, 

retang gerak atau ROM menurun ( 

SDKI, 2017)  

Diagnosa ini diambil karena 

pada pasien SNH mengatakan respon 

pasien sulit menggerakan tangan 

kanannya, Serta ditunjang dengan 

data obyektif yaitu penurunan skala 

kekuatan otot, gerakan terbatas, serta 

skala kekuatan otot ekstremitasatas 

kanan 3 kiri 3 dan ekstremitas bawah 

kanan 4 kiri 4skala kekuatan otot 

menurun serta ROM menurun. 

Pemeriksaan tanda – tada vital 



didapatkan hasil tekanan darah 

130/90 mmHg, Heart 

Rate110x/menit, respirasi 20x/menit, 

suhu 36oC, dan saturasi oksigen  

98%. Penulis mengambil etiologi            

penurunan kekuatan otot, dapat 

ditetapkan etiologi tersebut karena 

pada pasien stroke terjadi 

penyumbatan pada otak sehingga 

menyebabkan peurunan kekuatan otot 

dan kelemahan gerak.  

Intervensi pada studi kasus ini 

berfokus pada diagnosa utama yaitu 

gangguan mobilitas fisik yaitu  

dukungan mobilisasi. (I.05173 ) :  

Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan, fasilitasi melakukan 

pergerakann, anjurkan melakukan 

mobilisasi dini, kolaborasi dengan 

fisioterapi dan terapi medis. Pada 

kasus ini tindakan yang diutamakan 

yaitu pemberian terapi ROM 

Spherical Grip, tindakan ini 

merupakan latihan rentang gerak otot 

yang dinilai tepat karena dapat 

meningkatkan skala kekuatan otot 

pada pasien stroke non hemoragik. 

(Gesal & Angliadi, 2016 ). Pada 

intervensi pemberian tindakan ROM 

Spherical Grip sangat disarankan 

khususnya pada pasien stroke non 

hemoragik yang mengalami 

penurunan kekuata otot. Setelah 

dilkuka tindakan selama 3 x 24 jam 

diharapkan mobilitas fisik meningkat 

dengan kriteria hasil : pergerakan 

ekstremitas meningkat,kekuatan otot 

meningkat, ROM meingkat, 

kelemahan fisik menurun. Intervesi 

ini berfokus pada pemberian terapi 

ROM Spherical Grip karena mengacu 

pada kelemahan otot ekstremitas atas.  

 Implementasi keperawatan 

pada studi kasus ini yang pertama 

yaitu : mengukur skala kekuatan otot, 

subyek : pasien mengatakan tangan 

kanan sulit digerakan dan sulit untuk 

menggenggam. Tindakan ini 

bertujuan untuk mengetahui berapa 

skor kekuatan otot pada pasien. 

Tindakan kedua yaitu 

mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan degan cara 

mengukur skala kekuatan otot 

menggunakan MMT. Tindakan ini 

bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana pasien mampu melakukan 

pergerakkannya dan untuk 

menentukan apakah pasien dapat 

diajarkan terapi ROM Spherical Grip.  

Tindakan ketiga yaitu fasilitasi 

melakukan pergerakan ( melatih 



tindakan ROM Spherical Grip )  

Tindakan ini bertujuan untuk melatih 

pergerakan pada pasien supaya 

terdapat peningkatan kekuatan otot, 

serta tidak  terjadi kontraktur otot. 

Tidakan ke empat yaitu anjurkan 

melakuka mobilisasi dini seperti 

miring kanan, miring kiri, bangun 

dari tempat tidur. Hal ini bertujuan 

untuk melatih pasien agar mampu 

memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri mandiri, seperti mampu 

toileting sendiri.  Menurut penelitian 

Gesal & Angliadi ( 2016 ) bahwa  

pemberian terapi ROM Spherical 

Grip dapat digunakan sebagai 

intervensi keperawatan pada 

pemberian asuhan keperawatan, 

dikarena latihan ROM Spherical Grip 

dapat meningkatkan skala kekuatan 

otot terutama pada ekstremitas atas. 

Selain itu menurut penelitian Gina ( 

2018) bahwa didapatkan hasil adanya 

pengaruh ROM Spherical Grip 

terhadap penigkatan skala kekuatan 

otot ekstremitas atas dari yang awalya 

3 meningkat menjadi 4.  ROM 

Spherical Grip dilakukan dalam 

posisi tidur dengan cara 

menggenggam bola selama 2 kali 

yaitu pagi dan sore selama 3 hari 

dalam waku 10-15 menit 

 

Tabel 2 hasil pengukuran skala 

kekuatan otot setelah diberikan 

tindakan ROM Spherical Grip 

selama 3 hari  

                        Tabel 2 

Ekstermitas Nilai Kekuatan 

Otot 

 Hari 

ke 1 

Hari 

ke 2 

Hari 

ke 3 

 1 2 1 2 1 2 

Atas        

  kanan 3 3 3 3 3 4 

  kiri 4 4         4         4 4 4 

Bawah        

  Kanan  3 3 3 3 3 3 

  Kiri  4 4 4 4 4 4 

Dalam studi kasus yang 

dilakukan pada tanggal 19 februari- 

21 februari 202 di RSUD Dr. Gondho 

Suwarno Ungaran, dibuktikan bahwa 

pemberian terapi ROM Spherical 

Grip dapat meningkatkan skala 

kekuata otot dari 3 menjadi 4.  

 Berdasarkan hasil evaluasi 

didapatkan hasil bahwa terdapat 

peningkatan skala kekuatan otot dari 



yang awalnya 3 meningkat menjadi 4. 

Maka dari itu latihan ROM Spherical 

Grip dinilai efektif untuk membantu 

meningkatkan skala ekuatan otot pada 

pasien dengan diagnosa stroke non 

hemoragik.  

 

Tabel hasil pengukuran skala 

kekuatan otot setelah dan sebelum 

diberikan tindakan ROM 

Spherical Grip  

                         Tabel 3 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaha asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

Stroke Non Hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan dengan pemberian tindakan 

ROM Spherical Grip dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan skala kekuatan otot dari 

3 menjadi 4. Rekomendasi tindakan 

pemberian tindakan ROM Spherical 

Grip untuk meningkatkan skala 

kekuatan otot. 
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